
När en audionom vid hörselrehabiliteringen 
gjort en behovsbedömning som visar att 
du behöver hörselhjälpmedel, kan du välja 
mellan två olika sätt att få hjälpmedel. Via 
vanlig förskrivning av hjälpmedel eller via 
fritt val av hjälpmedel.

Vanlig förskrivning av hjälpmedel
Vid en vanlig förskrivning av hjälpmedel lånar du 
hjälpmedel av landstinget. Först på prov, och om allt 
fungerar fortsätter lånet av hjälpmedel så länge du 
behöver det. 
       Du väljer ett hjälpmedel ur landstingets sorti-
ment och har kontakt med hörselrehabiliteringen. 
Där får du kostnadsfri justering, service och 
reparation av hjälpmedlet.

Fritt val av hjälpmedel
Väljer du att utnyttja fritt val av hjälpmedel äger du 
ditt hjälpmedel. Du köper det med en rekvisition 
som du får av audionomen på hörselrehabili-
teringen.
      Rekvisitionens belopp grundas på vad motsva-
rande hörselhjälpmedel ur landstingets sortiment 
kostar. En begränsad summa för utprovning, 
reparation och service ingår också i rekvisitionens 
belopp. 
      Du väljer leverantör av hjälpmedlet och du får 
prova på hjälpmedlet en tid. Fungerar det som det 
ska, köper du hjälpmedlet med rekvisitionen.  
      Du vänder dig till leverantören för justering, 
service och reparation av hjälpmedlet. Kostar 
hjälpmedlet mer, eller kräver mer service och 
reparation än rekvisitionens belopp, betalar du 
mellanskillnaden.

Fritt val av hörselhjälpmedel

     www.vardguiden.se

Tänk på vid fritt val av hjälpmedel: 
•	 Ta reda på vilka garantier som ingår i köpet  

av  ditt hjälpmedel. 
•	 Konsumentköplagen gäller. 
•	 Hjälpmedlet ska fungera över tid och passa  

i hop med andra hjälpmedel.

Om du behöver byta ditt hjälpmedel
Om du behöver byta ditt hjälpmedel är det 
samma regler som gäller vid vanlig förskrivning 
som vid fritt val av hjälpmedel. 
      Hörselhjälpmedel byts ut när de är utslitna 
eller om ditt medicinska eller funktionella behov 
har förändrats. Audionomen vid hörselrehabili-
teringen avgör det i samråd med dig i en ny 
behovsbedömning. 
      Behöver hjälpmedlet bytas ut kan du fortsätta 
att låna hjälpmedel av landstinget eller att utnyttja 
fritt val av hjälpmedel, och få en ny rekvisition. 

för vuxna

Vad är en behovsbedömning?
Audionomen bedömer hela din livssitua-
tion vid en behovsbedömning. 
      Utifrån den förskriver audionomen 
hjälpmedel som på enklast och bästa sätt 
kan lösa behoven i din vardag.  Fysiska, 
psykologiska och sociala faktorer vägs in i 
behovsbedömningen.


